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Borelióza 
 

V době aktivity klíšťat a jiných členovců je každoročně diagnostikováno onemocnění Lymeská 
borelióza. Její název vznikl podle jména města v USA, kde byl poprvé zaznamenán její výskyt. 

Onemocnění boreliózou je přenášeno kousnutím nebo vpichem krve sajícího hmyzu, což často člověk 
ani nezpozoruje. Po 1-3 týdnech se v místě vpichu ale i kdekoli jinde na těle objeví typická červená 
skvrna s postupně vybledlým středem (Erythema migrans), onemocnění doprovází chřipkový stav 
(bolest hlavy, únava, horečka). U dětí je častým projevem obrna lícního nervu, zduřený uzlík na ušním 
lalůčku nebo v okolí prsní bradavky. Po této fázi, která je pacientem často zcela nepozorována nebo 
bagatelizována, nastává období klidu. V případě, že není onemocnění léčeno, může v druhé fázi nemoci 
dojít k poškození nervové, pohybové i oběhové soustavy.  

Borelióza je onemocnění bakteriální, jejím původcem je spirocheta Borrelia burgdorferi.  
Pod mikroskopem vypadá jako vřeteno se bičíky na koncích, které zajišťují pohyb. Díky tomu je velmi 
pohyblivá. Léčí se antibiotiky, především penicilínovou řadou. 

Nejlepší prevencí je při pobytu v přírodě využívat vhodné oblečení (světlá barva, dlouhé nohavice), 
používání repelentů a především rychlé a vhodné odstranění přisátých klíšťat. 

Na přisátá klíšťata nikdy nesaháme holou rukou. Odstraníme jej uchycením do speciální pinzety či karty 
a kývavými pohyby jej vytáhneme ven. Místo důkladně vydesinfikujeme.  

 

 
Ke dni 25.8.2021 bylo v tomto roce indikováno 58 případů onemocnění boreliózou. Jedná se tak  
o podprůměrnou hodnotu ve srovnání se stejným obdobím v předchozích letech. 

 

Zdroj dat: ISIN               Zveřejněno dne 25.8.2021 
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